UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE

VNÚTORNÝ PREDPIS č. 14/2011
ŠTUDIJNÝ PORIADOK ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV
NA JLF UK V MARTINE
Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov bol schválený na
zasadnutí Vedenia JLF UK v Martine dňa 31. mája 2011 a v súlade s § 27 ods. 1 písm. f)
zákona NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení schválený na zasadaní
Akademického senátu JLF UK v Martine dňa 19. septembra 2011

Ročník 2011

PRVÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
1.

V zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
získala Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského (ďalej JLF UK) v Martine akreditáciu pre
realizáciu ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v príslušných študijných programoch
(zoznam akreditovaných študijných programov v prílohe je priebeţne aktualizovaný).

2.

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov zahŕňa špecializačné štúdium, certifikačnú prípravu,
prípravu na výkon práce v zdravotníctve a sústavné vzdelávanie.

3.

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov realizované JLF UK v Martine sa uskutočňuje v súlade
s Nariadením vlády SR č. 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania,
spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností.

4.

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov sa uskutočňuje kreditovým systémom podľa vyhlášky
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej MZ SR) č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe
hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov.

DRUHÁ ČASŤ
Špecializačné štúdium
1.

Špecializačným štúdiom v akreditovanom špecializačnom študijnom programe sa rozširujú vedomosti
a zručnosti získané štúdiom a odbornou praxou. Špecializačné štúdium musí potvrdzovať osobnú účasť
zdravotníckeho pracovníka na aktivitách vymedzených v študijnom programe príslušného odboru.

2.

Špecializačné štúdium kaţdého poslucháča sa riadi študijným plánom, ktorý vychádza
z
akreditovaného študijného programu odboru a spĺňa poţiadavky na dĺţku štúdia, rozsah praxe a počty
zdravotníckych výkonov, schválené Akreditačnou komisiou MZ SR.

3.

Štúdium pozostáva z teoretickej a praktickej časti, pričom prevaţnú časť špecializačného štúdia tvorí
praktická časť.

4.

Praktickú časť špecializačného štúdia absolvuje zdravotnícky pracovník pod vedením vedúceho
pracovníka príslušného pracoviska zdravotníckeho zariadenia alebo pod vedením zdravotníckeho
pracovníka s príslušnou odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností
(školiteľ).
Čl. 1
Zaradenie do odboru a prijatie na štúdium

1.

Zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia v akreditovanom študijnom programe zaraďuje
JLF UK na základe písomnej ţiadosti. Povinnou prílohou ţiadosti je overená kópia vysokoškolského
diplomu, overené kópie diplomov o získaných špecializáciách, čestné prehlásenie o tom, ţe uchádzač
nie je poslucháčom špecializačného štúdia na ţiadnej inej vzdelávacej ustanovizni a index odbornosti,
pokiaľ bol uţ uchádzačovi vydaný.

2.

Zdravotníckych pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia Ministerstvom obrany SR prijíma
JLF UK v Martine na realizáciu špecializačného štúdia.

3.

Podmienkou pre zaradenie uchádzača do špecializačného štúdia alebo jeho prijatie na štúdium je
uzavretý pracovný pomer s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, prípadne vlastníctvo licencie
alebo povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (pričom zdravotná starostlivosť sa musí
poskytovať v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týţdenného pracovného času) a schopnosť
komunikovať s pacientom v slovenskom jazyku.

4.

K zaradeniu do štúdia alebo pre prijatie na realizáciu štúdia je potrebné súhlasné stanovisko dekana JLF
UK a odborného garanta špecializačného študijného programu.

5.

Uchádzač sa stáva poslucháčom špecializačného štúdia po zaradení do špecializačného štúdia

v príslušnom odbore a podpise Zmluvy o realizácii špecializačného štúdia. Poslucháčovi
špecializačného štúdia je následne určený jeho školiteľ na pracovisku a sú mu vydané doklady o ďalšom
vzdelávaní.
6.

Zaradenie do špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore môţe JLF UK zmeniť na iný
špecializačný odbor na základe ţiadosti zdravotníckeho pracovníka, ktorý ku ţiadosti pripojí písomný
súhlas toho, kto podal ţiadosť o zaradenie, ak si zdravotnícky pracovník ţiadosť o zaradenie nepodal
sám. Nevyhnutnou prílohou ţiadosti o zmenu študijného odboru je originál pôvodného dokladu
o zaradení do štúdia v špecializačnom odbore.
Čl. 2
Zmluva o realizácii špecializačného štúdia

1.

Zmluva o realizácii špecializačného štúdia zakladá právny vzťah medzi účastníkom špecializačného
štúdia (zdravotnícky pracovník) a poskytovateľom vzdelávania (JLF UK) a vymedzuje práva
a povinnosti zmluvných partnerov.

2.

Zmluva o realizácii špecializačného štúdia sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých kaţdý má
platnosť originálu. Povinnou prílohou zmluvy je kópia rozhodnutia o udelení akreditácie JLF UK pre
špecializačný študijný program a študijný plán.
Čl. 3
Doklady o ďalšom vzdelávaní

1.

Doklady o ďalšom vzdelávaní zdravotníckeho pracovníka – Index odbornosti a Záznamník zdravotných
výkonov a iných odborných aktivít – vydáva zdravotníckemu pracovníkovi na základe jeho ţiadosti JLF
UK, pokiaľ mu uţ neboli vydané v predchádzajúcom období inou vzdelávacou inštitúciou.
Zdravotnícky pracovník môţe mať len jeden index počas celého priebehu ďalšieho vzdelávania.

2.

Index a záznamník sú doklady, ktoré slúţia na zaznamenávanie aktivít ďalšieho vzdelávania a
potvrdzuje sa do nich osobná účasť zdravotníckeho pracovníka na aktivitách vymedzených v študijnom
programe.
Čl. 4
Odborný garant, lektorský zbor, školiteľ

1.

Odborný garant špecializačného študijného programu zodpovedá za kvalitu výučby a dozerá na jej
priebeh. Vydáva odporučenie pre zaradenie do špecializačného štúdia, posudzuje a schvaľuje študijné
plány, navrhuje školiteľov, určuje témy špecializačných prác, posudzuje odbornú zdravotnícku prax
a realizované zdravotnícke výkony na účely špecializačného štúdia a predsedá komisii pre špecializačnú
skúšku. Kvalifikačné kritériá pre odborného garanta špecializačných študijných programov pre lekárske
a nelekárske odbory určuje príslušný vestník MZ SR.

2.

Lektorský zbor je tvorený lektormi pre praktickú časť a lektormi pre teoretickú časť výučby a je
schválený Akreditačnou komisiou MZ SR.

3.

Lektori pre teoretickú časť sú vysokoškolskí učitelia s kvalifikáciou pre poţadované teoretické
vedomosti. Lektori teoretickej časti zabezpečujú teoretickú výučbu počas pobytu na vzdelávacej
ustanovizni.

4.

Lektori pre praktickú časť majú špecializáciu v danom odbore. Pod dohľadom lektorov praktickej časti
realizujú účastníci štúdia povinnú odbornú prax na výučbových pracoviskách JLF UK v Martine.
Realizáciu povinných zdravotníckych výkonov lektor praktickej časti potvrdzuje do záznamníka. Na
jedného lektora praktickej časti môţu pripadať v jednom období maximálne šiesti účastníci štúdia.

5.

Na materskom pracovisku (mimo výučbových základní JLF UK) účastník štúdia realizuje prax
a výkony pod dohľadom školiteľa. Návrh na určenie školiteľa podáva odborný garant. Školiteľom
je vedúci pracovník pracoviska s príslušnou odbornou špecializáciou alebo zdravotnícky pracovník
s príslušnou odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností. Na základe
doručených dokladov (súhlas s vedením účastníka štúdia, kópia dokladov o získanej špecializácii
a pracovný ţivotopis) je školiteľ menovaný Vedením JLF UK. Školiteľ potvrdzuje realizované
zdravotnícke výkony do záznamníka.

Čl. 5
Harmonogram štúdia
1.

Špecializačné štúdium sa uskutočňuje podľa študijného plánu, ktorý vychádza zo schváleného
programu odboru v akreditačnom spise. Je povinnou prílohou Zmluvy o zabezpečení špecializačného
štúdia.

2.

Študijný plán pozostáva z teoretickej a praktickej časti.

3.

Teoretickú časť špecializačného štúdia tvorí okruh tém, ktoré musí poslucháč ovládať, účasť na
prednáškach, seminároch a ostatných vedeckých podujatiach, zoznam povinnej a odporúčanej literatúry,
témy pre samoštúdium a záverečná špecializačná práca.

4.

Praktická časť špecializačného štúdia pozostáva z praxe a povinných zdravotníckych výkonov, ktoré je
povinný poslucháč realizovať. Ich rozsah a počty sú stanovené v jednotlivých špecializačných
študijných programoch.

5.

Dĺţka špecializačného štúdia je stanovená v akreditovaných špecializačných študijných programoch.
Čl. 6
Odborná prax na účely špecializačného štúdia

1.

Dĺţka poţadovanej odbornej zdravotníckej praxe pre jednotlivé špecializačné študijné odbory je
stanovená v akreditovaných špecializačných študijných programoch.

2.

Do odbornej praxe na účely špecializačného štúdia JLF UK v Martine započítava odborná prax v súlade
s platnou legislatívou, ak obsahom a rozsahom zodpovedá akreditovanému špecializačnému študijnému
programu v príslušnom špecializačnom odbore.

3.

Písomnú ţiadosť o započítanie praxe do špecializačného štúdia spolu s jej rozpisom a Indexom
odbornosti, v ktorom je realizovaná prax zaznamenaná, podáva účastník štúdia na referáte
špecializačného štúdia. Ţiadosť posudzuje príslušný odborný garant.

4.

Do odbornej praxe na účely špecializačného štúdia sa započítava aj odborná prax získaná v cudzine, ak
obsahom a rozsahom zodpovedá akreditovanému špecializačnému študijnému programu. Ţiadosť
o započítanie takejto praxe sa predkladá spolu s dokladom potvrdzujúcim jej vykonanie vystaveným
kompetentným orgánom. Doklad sa predkladá spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho
jazyka.

5.

Do odbornej praxe na účely špecializačného štúdia sa nezapočítava obdobie pracovnej neschopnosti,
materskej a rodičovskej dovolenky a pracovného voľna bez náhrady mzdy.
Čl. 7
Hodnotenie poslucháča špecializačného štúdia

1.

Plnenie špecializačného študijného programu účastníkom štúdia prebieha pod dohľadom školiteľa.
Realizované odborné praxe sú zaznamenávané spolu s hodnotením do indexu odbornosti. Realizované
zdravotnícke výkony sú potvrdzované do Záznamníka zdravotníckych výkonov.

2.

Za kaţdý absolvovaný rok špecializačného štúdia sú poslucháčovi pridelené kredity podľa vyhlášky
Ministerstva zdravotníctva SR č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov.

3.

Po absolvovaní dvoch prípadne troch rokov špecializačnej prípravy (v závislosti od študijného odboru)
je napĺňanie špecializačného študijného programu zaznamenané do Hodnotiaceho protokolu.
Podkladom pre vyplnenie Hodnotiaceho protokolu sú Index odbornosti a Záznamník, ktoré odovzdáva
zdravotnícky pracovník na kontrolu na referát špecializačného štúdia.

4.

Po naplnení špecializačného študijného programu (realizovaná povinná odborná prax a výkony, povinné
vzdelávacie aktivity) účastník štúdia odovzdá na referáte špecializačného štúdia doklady o vzdelávaní Index odbornosti a Záznamník. O splnení špecializačného študijného programu je vypracovaný
záverečný hodnotiaci protokol, ktorý je podkladom pre odborného garanta na stanovisko pre
odporučenie postupu ku špecializačnej skúške.

5.

Po odporučení garanta a odovzdaní špecializačnej práce účastník štúdia môţe postúpiť ku špecializačnej
skúške.
Čl. 8
Špecializačná práca

1.

Odovzdanie špecializačnej práce je podmienkou pre pozvanie ku špecializačnej skúške.

2.

Tému špecializačnej práce navrhuje odborný garant. Referát špecializačného štúdia pripraví a vytlačí
zadanie špecializačnej práce. Zadanie práce je súčasťou archivovanej dokumentácie účastníka
špecializačného štúdia (formulár v prílohe).

3.

Rozsah špecializačnej práce je minimálne 40 strán normovaného textu. Špecializačná práca sa
vypracúva v slovenskom jazyku, so súhlasom dekana môţe byť práca napísaná aj v inom ako štátnom
jazyku, ale s povinným abstraktom v slovenskom jazyku.

4.

Štruktúra špecializačnej práce, jej formálna úprava, citácie a bibliografické odkazy sa riadia príslušnou
smernicou rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náleţitostiach záverečných
a kvalifikačných prác.

5.

Vzor obalu špecializačnej práce a titulnej strany práce je prílohou tohto študijného poriadku.

6.

Špecializačnú prácu predkladá účastník štúdia na referát špecializačného štúdia JLF UK v tlačenej
forme v troch exemplároch zviazané tak, aby sa jednotlivé listy nedali vyberať a v elektronickej forme
(PDF formát) na dvoch CD nosičoch. Elektronická verzia záverečnej práce musí byť identická
s tlačenou verziou a uloţená v jednom súbore.

7.

Elektronická verzia školského diela je súčasťou archivovanej dokumentácie na referáte špecializačného
štúdia. Tlačené exempláre sú určené kniţnici JLF UK, odbornému garantovi a oponentovi práce.

8.

Spolu s prácou poslucháč odovzdá podpísané čestné vyhlásenie, ţe elektronická verzia práce v PDF
formáte je identická s tlačenou verziou odovzdanej práce.

9.

Špecializačná práca sa odovzdáva najneskôr 3 týţdne pred termínom jej obhajoby.

10.

Špecializačná práca má jedného oponenta – špecialistu v príslušnom špecializačnom odbore, ktorého
určuje garant odboru. Oponent vypracuje oponentský posudok a doručí ho na referát špecializačného
štúdia najneskôr tri dni pred dátumom obhajoby.

11.

Obhajoba špecializačnej práce prebieha na odbornom seminári školiaceho pracoviska JLF UK a je
súčasťou špecializačnej skúšky.

12.

Najneskôr pred obhajobou špecializačnej práce jej autor odovzdá podpísanú licenčnú zmluvu (znenie
v prílohe), ktorá špecifikuje spôsob pouţitia školského diela a rozsah licencie.
Čl. 9
Špecializačná skúška

1.

Na špecializačnú skúšku sa účastník štúdia hlási osobitnou prihláškou po splnení všetkých
poţadovaných kritérií – absolvovanie povinnej odbornej praxe, zdravotníckych výkonov, účasť na
všetkých povinných vzdelávacích aktivitách, odovzdanie špecializačnej práce a absolvovanie Kurzu
právnych predpisov.

2.

Kurz právnych predpisov v zdravotníctve je vzdelávacia aktivita povinná pre všetkých účastníkov
špecializačného štúdia. Je ukončená písomným testom a jej absolvovanie zostáva v platnosti štyri roky
(v súvislosti so zmenami v platnej legislatíve).

3.

Dátum konania špecializačnej skúšky určuje odborný garant.

4.

Oznam o konaní špecializačnej skúšky bude doručený všetkým členom skúšobnej komisie
a poslucháčovi najneskôr tri týţdne pred konaním špecializačnej skúšky.

5.

Ak sa poslucháč z váţneho dôvodu nemôţe zúčastniť špecializačnej skúšky, je povinný to
v primeranom termíne oznámiť predsedovi skúšobnej komisie.

6.

Špecializačná skúška pozostáva z troch častí: obhajoby špecializačnej práce,
praktickej časti
a teoretickej časti. Praktická časť skúšky predchádza teoretickej (ústnej) časti skúšky. Náplň
jednotlivých častí určí garant odboru.

7.

Obhajoba špecializačnej práce a praktická časť, ktoré sú súčasťou špecializačnej skúšky, nemusia
prebiehať pred skúšobnou komisiou.

8.

Ústna – teoretická časť špecializačnej skúšky sa uskutočňuje pred skúšobnou komisiou zostavenou
podľa platných zásad akreditácie.

9.

O priebehu špecializačnej skúšky sa vedie protokol o špecializačnej skúške, ktorý je archivovaný so
všetkými príslušnými dokladmi o špecializačnom štúdiu absolventa.

10.

Výsledok špecializačnej skúšky – hodnotenie „prospel“ alebo „neprospel“ - sa zaznamenáva do Indexu
odbornosti a protokolu o špecializačnej skúške. Tieto doklady sú podkladom pre vydanie diplomu
o špecializácii.
Čl. 10
Diplom o špecializácii

1.

Diplom o špecializácii, ktorý vydáva úspešnému absolventovi špecializačného štúdia po vykonaní
špecializačnej skúšky Univerzita Komenského v Bratislave, je v súlade s Vyhláškou Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 269/2011, ktorou sa ustanovujú vzory diplomov o špecializácii,
certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve.

2.

K diplomu o špecializácii sa vydáva v zmysle zákona č. 133/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
578/2004 Z. z. dodatok, ktorý obsahuje informáciu o obsahu a rozsahu štúdia.

3.

Diplomy o špecializácii sa slávnostne odovzdávajú na zasadnutí Vedeckej rady JLF UK v Martine.

4.

JLF UK v Martine vedie zoznam vydaných diplomov o špecializácii a to podľa dátumu ich vydania.
Čl. 11
Prerušenie štúdia a prestupy

1.

O prerušenie štúdia, napr. z dôvodu materskej alebo rodičovskej dovolenky, musí poslucháč písomne
poţiadať. Prerušenie štúdia je moţné najdlhšie na dobu štyroch rokov.

2.

Ţiadosť o prerušenie štúdia je schvaľovaná na zasadnutí Vedenia JLF UK.

3.

Zdravotnícky pracovník zaradený do špecializačného štúdia v odbore inou vzdelávacou ustanovizňou,
ktorý má záujem pokračovať v špecializačnom štúdiu v odbore na JLF UK, si podáva ţiadosť o prijatie
na štúdium. Povinnou prílohou ţiadosti je kópia vyradenia z evidencie účastníkov špecializačného
štúdia na pôvodnej vzdelávacej ustanovizni, index odbornosti, čestné vyhlásenie o tom, ţe zdravotnícky
pracovník nie je zaradený do iného študijného odboru ako toho, v ktorom sa chce vzdelávať na JLF UK,
doklad o zaradení do príslušného špecializačného študijného odboru, overená kópia VŠ diplomu a
diplomu o získaných špecializáciách, prípadne overené kópie získaných certifikátov.

4.

Pre prijatie na štúdium je potrebný súhlas odborného garanta a dekana JLF UK. Oznámenie o prijatí na
štúdium je zaslané na Organizačno – metodický odbor SZU v Bratislave.

5.

Odborný garant započítava do dĺţky špecializačného štúdia zdravotníckemu pracovníkovi odbornú
prax, zdravotnícke výkony a vzdelávacie aktivity, ktoré zodpovedajú obsahom a rozsahom
akreditovanému programu príslušného odboru.

TRETIA ČASŤ
Certifikačná príprava
1.

Certifikačnou prípravou v akreditovanom certifikačnom študijnom programe sa získavajú vedomosti
a zručnosti potrebné na výkon certifikovaných pracovných činností.

2.

Kvalifikačné predpoklady garanta a lektorského zboru certifikačných študijných programov pre
lekárske a nelekárske odbory určuje príslušný vestník MZ SR.

3.

Zdravotníckeho pracovníka do certifikačnej prípravy zaraďuje JLF UK na základe ţiadosti (postup a
prílohy rovnaké ako pri zaradení do špecializačného štúdia).

4.

Zaradenie a priebeh certifikačnej prípravy sú zaznačené do dokladov o ďalšom vzdelávaní
zdravotníckeho pracovníka.

5.

Zdravotnícky pracovník uzatvára s JLF UK Zmluvu
v akreditovanom certifikačnom študijnom programe.

6.

Počas certifikačnej prípravy môţe zdravotnícky pracovník vykonávať certifikované pracovné činnosti
len pod odborným vedením zdravotníckeho pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon
certifikovaných pracovných činností v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti – akreditovaný lektor
praktickej časti alebo menovaný školiteľ na materskom pracovisku.

7.

Po úspešnom absolvovaní študijného programu JLF UK vydá zdravotníckemu pracovníkovi certifikát o
odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností spolu s dodatkom k tomuto
certifikátu.

o zabezpečení

certifikačnej

prípravy

ŠTVRTÁ ČASŤ
Sústavné vzdelávanie
1.

Sústavné vzdelávanie je priebeţné obnovovanie a udrţiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade
s rozvojom príslušných odborov. JLF UK v Martine uskutočňuje sústavné vzdelávanie
v akreditovaných študijných programoch sústavného vzdelávania alebo v neakreditovaných
vzdelávacích aktivitách.

2.

Kvalifikačné predpoklady garanta a lektorského zboru študijných programov sústavného vzdelávania
pre lekárske a nelekárske odbory určuje príslušný vestník MZ SR.

3.

Zdravotnícky pracovník sa na aktivity sústavného vzdelávania hlási prostredníctvom prihlášky
s príslušnými prílohami.

4.

Pri akreditovaných programoch sústavného vzdelávania zdravotnícky pracovník uzatvára s JLF UK
Zmluvu o zabezpečení študijného programu.

5.

Priebeh aktivít sústavného vzdelávania zaznamenáva odborný garant aktivity do indexu odbornosti
zdravotníckeho pracovníka.

6.

Po absolvovaní programu sústavného vzdelávania alebo jednorazovej vzdelávacej aktivity dostane
zdravotnícky pracovník potvrdenie o účasti s vyznačeným počtom pridelených kreditov.

PIATA ČASŤ
Úhrada za ďalšie vzdelávanie
1.

Na úhrady a poplatky spojené s ďalším vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov sa vzťahujú osobitné
rozhodnutia dekana fakulty, vydávané v súlade s Vyhláškou č. 31/2006 Z.z. Ministerstva zdravotníctva
SR o výške úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie v platnom znení.

2.

Výšku úhrady za ďalšie vzdelávanie je moţné v odôvodnených prípadoch zníţiť alebo odpustiť a to na
základe ţiadosti, ku ktorej sa vyjadruje odborný garant a dekan fakulty.

ŠIESTA ČASŤ
Prechodné a záverečné ustanovenia
1.

Prílohou študijného poriadku je aktuálny zoznam akreditovaných študijných programov ďalšieho
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

2.

Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť dňom podpisu.

V Martine dňa 19. septembra 2011

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
dekan JLF UK v Martine

Príloha č. 1
Licenčná zmluva
Licenčná zmluva o použití školského diela
uzatvorená podľa § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s
autorským právom (autorský zákon)
medzi
autorom
Titul, meno a priezvisko:
Dátum a miesto narodenia:
Trvalý pobyt:
Študent fakulty:
Názov školského diela:
Identifikačné číslo:
Druh školského diela:

x
x
špecializačná práca

a
nadobúdateľom:
Vysoká škola:
Fakulta:
Adresa:
IČO:
V zastúpení:

Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Malá Hora 4A, 036 01 Martin
00397865-02
prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

Čl. 1
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora školského diela (ďalej len „dielo“)
špecifikovaného v čl. 2 tejto zmluvy nadobúdateľovi na pouţitie školského diela (ďalej len „licencia“)
podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Čl. 2
Určenie školského diela
1. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu
k tomuto školskému dielu:1
Iná práca (charakterizovaná ako):
Názov školského diela:

špecializačná práca

2. Školské dielo podľa odseku 1 bolo vytvorené jeho autorom – účastníkom
špecializačného štúdia
na vzdelávacej ustanovizni – vysokej škole, ktorá je nadobúdateľom licencie podľa tejto zmluvy. Vytvorením
školského diela boli splnené
študijné povinností autora vyplývajúce z jeho právneho vzťahu
k nadobúdateľovi.

1

Bakalárska práca, diplomová práca; rigorózna práca, dizertačná práca, kvalifikačná práca (habilitačná a iná).

Čl. 3
Spôsob použitia školského diela a rozsah licencie
1.

2.

Autor udeľuje nadobúdateľovi právo na vyhotovenie digitálnej rozmnoţeniny školského diela na účely
uchovávania a bibliografickej registrácie diela v súlade s § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 183/2000 Z. z. o
kniţniciach.
Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu v tomto rozsahu:2

□ sprístupňovanie

vyhotovenej digitálnej rozmnoţeniny školského diela online
prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu
tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely,

□ sprístupňovanie

vyhotovenej digitálnej rozmnoţeniny školského diela online
prostredníctvom internetu po uplynutí 1, 2, 5 3 rokov po uzavretí tejto zmluvy bez
obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké,
vzdelávacie a informačné účely,

□ sprístupňovanie

vyhotovenej digitálnej rozmnoţeniny školského diela online
4
prostredníctvom internetu po uplynutí 1, 2, 5
rokov po uzavretí tejto zmluvy
len pouţívateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries
počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla), vrátane práva poskytnúť sublicenciu
tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely,

□ sprístupňovanie

digitálnej rozmnoţeniny školského diela prostredníctvom
akademickej/univerzitnej kniţnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné
účely len pouţívateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP
adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla) vrátane práva poskytnúť
sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.

3.
4.
5.

Licencia udelená autorom nadobúdateľovi podľa tejto zmluvy je nevýhradná.
Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na dobu neurčitú v súlade s trvaním majetkových práv autora
podľa § 21 autorského zákona.
Zánikom nadobúdateľa ako právnickej osoby, ktorej bola udelená licencia, prechádzajú práva a
povinnosti z tejto zmluvy na právneho nástupcu nadobúdateľa.

Čl. 4
Odmena
Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu bezodplatne.

2

Potrebné označiť jeden rozsah sprístupňovania práce.
Potrebné označiť časovú lehotu.
4
Potrebné označiť časovú lehotu.
3

Čl. 5
Pôvodnosť a nemeniteľnosť diela
1.
2.
3.

Autor vyhlasuje, ţe samostatnou vlastnou tvorivou činnosťou vytvoril vyššie uvedené dielo a ţe dielo je
pôvodné.
Autor garantuje, ţe všetky exempláre školského diela bez ohľadu na nosič majú identický obsah.
Nadobúdateľ nesmie ţiadnym spôsobom zasahovať do obsahu diela.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.

5.

Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis dostane autor, dva
nadobúdateľ.
Táto zmluva nadobúda platnosť po úspešnej obhajobe príslušného školského diela na vysokej škole.
Táto zmluva sa môţe meniť alebo dopĺňať len písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými
stranami.
Na vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou upravené, sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy
platné a účinné na území Slovenskej republiky, najmä ustanovenia autorského zákona a Občianskeho
zákonníka.
Zmluvné strany vyhlasujú, ţe zmluvu uzavreli slobodne a váţne, nekonali v omyle ani v tiesni, jej
obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V......................................... , dňa..............................

..........................................
autor

.........................................
nadobúdateľ

Príloha č. 2

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE

ZADANIE
Meno a priezvisko:
Špecializačný študijný program:
Typ záverečnej práce:

špecializačná práca

Jazyk záverečnej práce:
Názov:
Odborný garant:
Oponent práce:
Spôsob sprístupnenia elektronickej verzie práce:

Dátum schválenia:

........................................................
odborný garant

...............................................
účastník špecializačného štúdia

Dátum potvrdenia finálnej verzie práce, súhlas s jej odovzdaním (vrátane spôsobu sprístupnenia)

.........................................................
odborný garant

........

Príloha č. 3
Zoznam akreditovaných študijných programov ďalšieho vzdelávania

Špecializačný študijný program pre odbor
Vnútorné lekárstvo
Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
Urológia
Neurológia
Chirurgia
Pneumológia a ftizeológia
Hematológia a transfuziológia
Gynekológia a pôrodníctvo
Infektológia
Dermatovenerológia
Pediatria
Patologická anatómia
Otorinolaryngológia
Všeobecné lekárstvo
Gastroenterológia
Detská chirurgia
Verejné zdravotníctvo
Pracovné lekárstvo
Anestéziológia a intenzívna medicína
Neonatológia
Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
Pediatrická pneumológia a ftizeológia
Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie

Určený pre kategóriu ZP
lekár
lekár
lekár
lekár
lekár
lekár
lekár
lekár
lekár
lekár
lekár
lekár
lekár
lekár
lekár
lekár
lekár
lekár
lekár
lekár
lekár
lekár
sestra

Akreditovaný certifikačný študijný program
Dorastové lekárstvo

Určený pre kategóriu ZP
lekár

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania
Mentor klinickej praxe v ošetrovateľstve
Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so stómiou

Určený pre kategóriu ZP
sestra
sestra
sestra

Obal špecializačnej práce

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Jesseniova lekárska fakulta v Martine

NÁZOV PRÁCE

Rok predloženia

Meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly autora

Titulný list špecializačnej práce

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Jesseniova lekárska fakulta v Martine

NÁZOV PRÁCE
špecializačná práca

Špecializačný študijný program pre odbor: názov
Odborný garant:

meno,

priezvisko,

akademické

tituly

pedagogické tituly

miesto a rok predloženia
meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly autora

a vedecko-

